AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU
LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS

El senyor/ La senyora
amb NIF
amb domicili (adreça)
de (municipi i CP)
en nom propi o en representació de
amb NIF
amb domicili (adreça)
de (municipi i CP)

telèfon

telèfon

EXPOSA
Que desitja realitzar OBRES MAJORS al municipi d’Esterri d’Àneu, al carrer / av. / pl. (adreça)
____________________________________________________________________________ consistents en:
Construcció de tota classe d’edificis de nova planta.
Reforma de l’estructura de l’edifici o reforma amb augment o reducció del volum de l’edifici.
Obres que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions.
Obres d’urbanització i parcel·lació de terrenys.
Moviments de terres.
Construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d’aigua.
Enderroc d’edificis existents.
Tallada d’arbres que formin massa arbòria de certa importància.
Col·locació d’anuncis a la coberta de l’edificació.
Canvi d’ús d’un local o habitatge (Amb o sense segregació i/o agregació d’habitatges o locals).

DOCUMENTACIÓ PER DUPLICAT QUE CAL ADJUNTAR A LA INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD:
Núm.

PROJECTE TÈCNIC VISAT, signat per l’interessat i el tècnic competent (arquitecte i/o aparellador...s/ obra).
ASSUMEIX DE DIRECCIÓ D’OBRA VISAT i signat pel tècnic competent.
ESTUDI DE SEGURETA I SALUT VISAT i signat pel tècnic competent.
En el cas de fer obres :
De reforma: Cal adjuntar plànols en planta, alçats i secció i fotografies que mostrin l’estat actual de l’edifici
així com la seva relació amb l’entorn i/o edificis veïns.
Full “d’estadística d’edificació i habitatge” de la Generalitat de Catalunya.
Amb instal·lació de grua-torre cal aportar la documentació detallada a l’imprès d’obres menors tipus C.
I per tot això,

DEMANA:
Que accepteu aquesta sol·licitud amb la documentació annexa adjunta i que prèvies les comprovacions adients
m’atorgueu la corresponent llicència d’obra, amb el ben entès que compliré els requisits de la normativa vigent,
l’objecte pel que se m’atorgui la llicència, i que efectuaré el pagament de les taxes d’acord amb les ordenances.
Esterri d’Àneu,

d

de 201

(signatura)
IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ESTERRI D’ÀNEU
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament d'Esterri d'Àneu. Conforme allò
disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Ajuntament d'Esterri d'Àneu Pl. La Closa, 1 - 25580 Esterri d'Àneu

Pl. La Closa, 1 - 25580 Esterri d'Àneu

Tel. 973626005

Fax 973626750

http://www.esterrianeu.cat

